
 ·         Man har använt rätt källor, kompetenscentrum, modell etc (EMEP-modellen, MC-W, 

CEIP etc är alla välkända inom luftvårdsarbetet). 

 ·         The report uses the correct data sources, experts, models etc 

 

 ·         Första sidan andra stycket sista raden. Jag förstår inte riktigt, nya EMEP-gridden är just 

0,1*0,1 grader så varför behöver det räknas om? 

 ·         Chap 3, First page, second paragraph, last line: Were data recalculated to the old grid? 

Why? 

 

 ·         Tabell 3.1. Källhänvisning saknas. Speciellt intressant eftersom Ryssland vad jag vet 

inte rapporterat några data till CLRTAP. Kan man lägga till förkortningarna i tabellen (typ SE, 

EE osv) eller är alla bekanta med dem? 

 ·         Table 3.1, Reference to the source of this information is missing. This is particularly 

interesting because (as far as I know) Russia does not report data to CLRTAP. Is it possible to 

add country identifiers to the table (or is everyone so familiar with this that it is not 

necessary?). 

 

 ·         Figur 3.2 och 3.3 samt 3.7-11. Varför används inte nya EMEP-gridden? Varför finns det 

förresten ingen figur 3.6? 

 ·         Why don’t these figures use the new grid? 

 

 ·         Tabell 3.2. Slå ihop med figurerna 3.4 och 3.5 och förklara färgerna istället. Det blir 

svårläst med alla S1-S11. 

 ·         Combine table 3.2 with figures 3.4 & 3.5, and then explain the colours. It’s very 

difficult to follow what all the sectors mean. 

 

 ·         Vad betyder normaliserat i detta sammanhang. Hittar ingen förklaring i kap 3 (men 

missar det kanske i brådskan eller står det i annat kap)? 

 ·         Where is the normalisation routine explained (have only checked chapter 3 so far) 

 



 ·         Vad betyder ”extended Russian territory”? Det där får man se över i hela kap. Under 

fig 3.24 står tex RU medan det i figuren anges som RUE. Är det samma sak? 

 ·         What is meant by ”extended Russian territory”. RU and RUE appear to be used freely 

in the chapter, under figure 3.24 i says RU, but in the figure it says RUE. 

 

 ·         Conclusions punkt 3. Det vore bra med en förklaring som tex meterologi eller vad det 

nu kan vara. Dela oxiderat och reducerat kväve. 

 ·         There needs to be an explanation of the conclusions point 3. Separate oxidised and 

reduced nitrogen. 

 

 ·         Punkt 4. Detta säger ju väldigt lite för den som inte vet hur det var 2011. Vad beror det 

på? Likande utsläpp eller liknande väder? 

 ·         Point 4: If you don’t know what happened 2011, this is impossible to understand. 

What is the explanation: similar emissions or similar weather? 

 

 ·         Punkt 5. Ta bort SNAP eller förklara. 

 ·         Point 5: delete SNAP, or explain what they are 

 

 ·         Punkt 6. Dela i oxiderat respektive reducerat? 

 ·         Point 6: separate oxidised and reduced nitrogen 

 

 ·         Punkt 7. Är inte den samma som nr 4? 

 ·         Isn’t this the same as point 4? 

 

 ·         Punkt 10-11. Jag får inte ihop det med punkt 3. Beror det på att alla länder som nämns 

i punkt 10-11 inte är parter till HELCOM? Tyskland nämns tex i både punkt 10 och 11 men 

inte i punkt 3. 

 



 ·         Is this consistent with point 3? Is this because all countries named in points 10 – 11 are 

not HELCOM signatories? DE is named both in points 10 & 11, but not in point 3. 

 

 ·         Punkt 13. Suck! Ytterligare en punkt som handlar om detta men som jag inte får ihop 

med de övriga. Varför kallar man länder för källor. 

 ·         Lost the will to live: Have trouble seeing the consistency of this point with the others. 

Why are countries called sources. 

 

 ·         Jag tror att hela delen om slutsatser för kap behöver sorteras och skrivas om. Som det 

nu är det ganska oläsligt. 

 In general, the conclusions for chapter 3 need to be better sorted and re-written. 


